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Oprava oplocení na návsi

před opravou

při realizaci

po opravě

Nové dětské hřiště pro nejmenší

Rekonstrukce kanceláří OÚ

ZIMNÍ RADOVÁNKY V DOBĚ COVIDOVÉ

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo Hostěnického zpravodaje v roce 2021. Všem
Vám přeji, ať tento rok splní očekávání nás všech v lepší vývoj událostí spojených s nemocí COVID-19, ať i v dobách ne zcela lehkých máte optimistické myšlení a užíváte si
okamžiků. Každá malá radost je v dnešní době tolik důležitá, a proto i malým radostem naslouchejme a važme si jich. Všichni už se pravděpodobně těšíme na dostatek
sluníčka, které nám zvedne jistě náladu. Teplé jaro nás všechny vyláká ven na zahrádky a k pobytu venku. Děkuji všem, kteří udržujete jak své předzahrádky, tak veřejná
prostranství před svými domy, každá drobná pomoc, výzdoba či úklid je hned vidět.
I když byl loňský rok na vláhu bohatý, je nutné stále nakládat s pitnou vodou
z obecního vodovodu jako s cenným zdrojem. Minulý i letošní rok jsou v něčem
zase nestandardní, a to v tom, že je větší odběr vody v domácnostech v souvislosti
s různými omezeními a „lockdowny“. Zalévejme, prosím, zahrádky užitkovou vodou,
bazény napouštějme postupně a vždy až po domluvě s obcí, prostě se chovejme
šetrně a ohleduplně ke svému okolí. Velmi si vážíme všech uvědomělých občanů.
Se Zastupitelstvem obce Hostěnice jsme si pro letošní rok stanovili priority, kterými
se budeme řídit a pokusíme se je postupně v případě dostatečných finančních
zdrojů realizovat.
Velkou prioritou celého zastupitelstva je investice do čistírny odpadních vod.
Byla vypracována studie technologických úprav a budeme pokračovat v projektování celé akce. Jakmile budou úpravy na ČOV projednány a stavebně povoleny, pak
budeme moci začít s realizací postupných etap.
Letos chceme také opravit část chodníků, střechu objektu obecního úřadu, v případě
realizace kabeláže kabelu nízkého napětí v lokalitě Zadní Kopanina firmou EG. D
(bývalý Eon) pak navázat kabeláží veřejného osvětlení a umístění nového osvětlení
v této lokalitě tak, aby tato část obce nebyla bez osvětlení a další projekty, které se
budou nejprve projektovat (mokřad u Hostěnického propadání, oprava komunikace
a kanalizace Pod Kopečkem) a po povolení následně realizovat.
Všechny naše zamýšlené aktivity souvisí mimo finanční zdroje také s administrativními procedurami, které v dnešní době jsou leckdy zdlouhavější, než bychom si
přáli. Zda se nám tedy podaří zrealizovat jenom některé záměry, uvidíme.
Podařilo se nám dotáhnout do konce pořízení nádob na separovaný odpad
(nádoby na plasty k RD) a většina nádob bude již v době vydání zpravodaje distribuována. Tato akce je dotována z Operačního programu životního prostředí
a díky tomu můžete mít nádoby na tříděný odpad zdarma ve výpůjčce. Věřím, že
společným úsilím se nám podaří vytřídit potřebné množství odpadu tak, abychom
dostáli povinnostem obcí ve třídění odpadu dle platné legislativy. Správným tříděním a samozřejmě i rozumným přístupem ve využívání znovupoužitelných obalů
přispějeme každý za sebe k udržitelnosti naší planety.
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Na konci dubna by nám měly být dodány kompostéry do nemovitostí, které
mají zájem o doplnění kompostérů pro domácí kompostování. Tato akce je také
dotována z Operačního programu životního prostředí, čehož si velmi vážíme, a jakmile nám budou kompostéry dodány, následně budou distribuovány obdobným
systémem jako nádoby na tříděný odpad.
I když společenský a kulturní život v této době utichl, máme alespoň to štěstí,
že žijeme v obci, která má tak krásné okolí a můžeme čerpat sílu z okolní přírody.
Přeji vám všem, ať naleznete sílu k překonání této podivné doby a udržujme si jak
duševní, tak fyzickou kondici vycházkami do přírody. Alespoň toto může udělat
pro sebe každý z nás.
Příjemné prožití velikonočních svátků a dětem odpočinek od on‑line výuky během velikonočních prázdnin, hodně sluníčka a pěkných jarních dnů Vám přeje.
Mgr. Eva Karásková, starostka obce

POZVÁNKY NA OBECNÍ AKCE
Oslavy obce

Letos oslavujeme 650 let od první zmínky o naší obci. Plánované oslavy obce
o víkendu 18. - 20. 6. 2021 se blíží. Měla by vám hrát dechovka, cimbál i big beat,
na programu jsou sportovní hry, diskotéka pro děti, aj. Vzhledem k současné situaci
je konání v tomto termínu zatím nejisté. Proto bychom chtěli během jara alespoň
po obci a v jejím bezprostředním okolí rozmístit malé, milé připomínky její historie.
Snahou je pobavit malé i velké. Pokud by se vám podařilo najít nějaké povedené
nebo vtipné foto, které nám toto výročí ještě více přiblíží, budeme moc rádi. Foto
můžete zasílat na: mistostarostka@hostenice.cz.
Přejeme Vám zdraví,
Hana Polanská, místostarostka obce

DĚTI ZPOVÍDAJÍ
Rozhovor s Josefem „Jožinem“ Stupárkem, šéfkuchařem a provozovatelem
hostěnické restaurace U Stupárků
1. Od kdy vlastně funguje vaše restaurace?
První zmínka je z roku 1870, kdy tehdejší hospodu č. p. 15 vlastnil Waczslav Šafařík.
Můj pradědeček Vincenc Kučera ji koupil v roce 1923 od příslušníka legií Vladimíra
Doseděla. Začátkem 40. let se zvětšoval přilehlý sál. Po roce 1948 přešla hospoda
pod Jednotu a sál patřil obci. Ale po roce 1989 jsme se k původní živnosti zase
vrátili a provozujeme ji dodnes.
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2. Co nejraději vaříte nebo pečete?
Některá menu jsou jednodušší a přitom chutná, s něčím je práce víc a o to jsem
pak radši, když to hosté ocení. Za sebe mám asi nejraději, když dělám svíčkovou
nebo zvěřinu.
3. Jak fungujete, když teď musí být restaurace kvůli koronaviru zavřená?
Není to to „pravé ořechové“, restaurace bez hostů prostě nefunguje. My jsme se
prozatím zaměřili na rozvážku meníček – nejen po Hostěnicích, ale i do okolních
obcí. A pokud si někdo 2-3 dny předem objedná třeba pohoštění na rodinnou
oslavu, rádi mu vyjdeme vstříc.
4. Kolik obědů teď vaříte?
Průměrně je to kolem 20 obědů denně. V sobotu nebo v neděli máme připravený jídelníček na další týden. Lidé si pak zavolají a objednají si na jednotlivé dny
počet obědů, které si odeberou.
5. Co vy sám nejraději jíte? A máte rád zmrzlinu?
Moc rád si dám grilovaný steak z krkovičky a k němu čerstvý chléb a pořádnou
porci zeleniny. A jsem i hodně na sladké, takže si rád smlsnu třeba na Ruské
zmrzlině nebo si dám točenou čokoládovou.
6. Pijete raději pivo, víno nebo nealko?
Mám raději spíš nealko a je i hodně hostů – třeba cyklisté – kteří si zvykli v sezóně se u nás stavit mj. na hroznovou nebo citrónovou limonádu. Ale po dobrém
jídle – huse nebo kachničce – si dám rád i trochu piva.
7. Co rád děláte, když máte volno?
Když už si vážně můžu odpočinout od práce i od všech povinností kolem domu,
tak nejraději vyrazím na ryby.
8. Vařil jste někdy na nějakém kuriózním místě?
Rád dělám čerstvé úlovky přímo na místě – u rybníka, přehrady nebo u řeky.
Nejdál se mi zatím podařilo grilovat ryby na mořském břehu v Norsku.

Děkujeme za rozhovor.
Tentokrát se ptali Filip a Alžběta Hradilovi
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CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI
1) Úpravy v areálu MŠ Hostěnice
V průběhu druhé poloviny minulého roku proběhly úpravy v areálu mateřské
školy v Hostěnicích, které byly podpořeny z rozpočtu Jihomoravského kraje a dále
finančním darem Českomoravského cementu, a. s. Byla repasována okna ve třídách
MŠ, pořízen nábytek do tříd, do prádelny MŠ, opravena stoletá zídka kyklopským
zdivem, provedeny terénní úpravy a osazen nový herní prvek „mašinka“.
2) Doplnění kompostérů k nemovitostem v Hostěnicích
Obci Hostěnice, které spolupracuje na tomto projektu s obcí Mokrá‑Horákov
a obcí Kovalovice, byla přiznána dotace z OPŽP na doplnění kompostérů k nemovitostem. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma MEVA‑TEC, s. r. o., Roudnice nad
Labem, za celkovou cenu 1 875 802,50 Kč vč. DPH, se kterou bude uzavřena Kupní
smlouva na dodání kompostérů a 1 kontejneru na textil. Projekt je dotován 85%
z celkových uznatelných výdajů.
Kompostéry budou dodány do 3 měsíců od uzavření smlouvy, poté budou distribuovány mezi zájemce.
3) Z‑box
Obec Hostěnice uzavřela s firmou Zásilkovna dohodu o umístění Z‑boxu
na obecním pozemku. Jedná se o službu pro občany – přijímání a zasílání poštovních
zásilek z boxu přes mobilní aplikaci. Box bude umístěn vedle budovy samoobsluhy
na jihovýchodní straně během jara. Doufáme, že občané tuto novou službu přivítají.
4) Audit hospodaření
V týdnu od 22. 2. 2021 proběhl audit hospodaření Obce Hostěnice za rok 2020
a vše bylo shledáno v pořádku. Tímto patří velký díky zaměstnankyním obecního
úřadu za dobře odvedenou práci.
5) Převod nemovitostí – veřejně přístupná účelová komunikace, lokalita Gregorka
Byl dokončen převod pozemků od všech vlastníků tak, aby byla zajištěna veřejně
přístupná funkce této účelové komunikace.
6) Dotace na separovaný odpad z OPŽP
Byla nám proplacena ex post dotace na odpadové nádoby a štěpkovač ve výši 574 500 Kč.
7) Oplocení kolem kontejnerů u samoobsluhy
Ve stejném stylu jako bylo vybudováno oplocení na sběrném hnízdě v parčíku
u Baršů bylo dokončena oprava oplocení u samoobsluhy. Jakmile to počasí dovolí,
budou upraveny ještě betony kolem oplocení.
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8) Dětské minihřiště pod Občanským centrem
Na upravené ploše, které byla v minulém roce realizována před rodinným centrem
Broučci, vč. opěrné zdi, byla osazena herní sestava pro nejmenší děti tak, aby se
vytvořilo veřejně přístupné dětské hřiště. Jakmile to klimatické podmínky dovolí,
terén bude upraven do finální podoby a bude dokončeno oplocení.
9) Úpravy kanceláří obecního úřadu
Byla dokončena rekonstrukce kanceláří a pořízena nová multifunkční kopírka.
10) Technika pro obec
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla pořízena nová technika pro
obecní účely. Byl pořízen stroj Stiga Park Pro 740 IX vč. příslušenství na odhrnování
sněhu a úklid chodníků a pořízen přívěs za auto.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Zhodnocení Plánu priorit pro rok 2020

Zastupitelstvo obce si v roce 2019 stanovilo priority, které chtělo v průběhu roku
2020 realizovat, vše v závislosti na dostupných financích, možnostech obce, případně jiných potřebách. K tomu nám ještě přibyla překážka zvaná COVID-19.
Z priorit se nám podařilo splnit:
• Dokončení rozšíření kanalizační a vodovodní sítě „Zadní Kopanina“
Rozšíření kanalizační sítě „Zadní Kopanina“ bylo velmi komplikovanou stavbou, zejména s ohledem na skalnaté podloží, díky čemuž bylo přistoupeno
k technice skalního vrtání, které celou stavbu prodražilo a i časově zdrželo.
Zaokruhování a rozšíření vodovodu, které bylo součástí akce, bylo dokončeno
v roce 2019, stavba kanalizace pak v roce 2020. Celková stavba byla dokončena,
včetně kompletního předání všech dokumentů nutných pro kolaudaci akce, za
cenu dojednanou Dodatkem Smlouvy o dílo č. 1 s firmou SIMOST, s. r. o. ve výši
cca 6 500 000 Kč bez DPH.
• Realizace zpevněné komunikace „Zadní Kopanina“
Navazující stavba zpevnění komunikace navázala na dokončení kanalizace
v této lokalitě. Této stavbě předcházela vyvolaná investice, přeložka telekomunikačního kabelu firmy CETIN. Komunikace byla zrealizována vč. sjezdů
z betonové dlažby, parkovací stání z drenážní dlažby. Na základě výběrového
řízení byla vybrána firma Petr Bajer z Letonic. Stavba byla dokončena za cenu
cca 3 260 000 Kč bez DPH.
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• Investice do ČOV dle návrhu odborné firmy
Na základě dohody zastupitelů obce bylo zadáno firmě DUIS, a. s. vypracování
studie technologických úprav na ČOV v Hostěnicích. Tato studie byla dokončena a předána k dalšímu využití Obci. Následovat bude zadání projektové dokumentace vybrané varianty řešení v rozsahu společného povolení tak, aby se
mohlo následně postupovat v etapách úprav čistírny odpadních vod.
• Estetizace prostoru kolem kontejnerovišť u objektu samoobsluhy
a v parčíku u Baršů
V roce 2020 se podařila zrealizovat estetizace prostoru kolem sběrného hnízda
v parčíku u Baršů, na začátku roku 2021 pak byla dokončena oprava oplocení
sběrného hnízda u objektu samoobsluhy.
• Pořízení nádob na plasty do domácností (v případě získání dotace)
Administrace žádosti o dotaci a vyřízení samotné dotace trvalo 2 roky, na konci
roku 2020 byly nádoby na tříděný odpad dodány obci a začátkem roku 2021
jsou distribuovány do jednotlivých nemovitostí. Z Operačního programu životního prostředí obec obdržela dotaci ve výši cca 570 000 Kč.
• Oprava oken v MŠ a opěrné zdi
Celkové úpravy v areálu mateřské školy včetně renovace oken ve 2 NP. a opravy
kamenné opěrné zdi za školkou byly realizovány v roce 2020 v rámci projektu spolufinancovaného Jihomoravským krajem a Českomoravským cementem, a. s. Děkujeme za finanční podporu oběma subjektům.
A co se nám nepodařilo?
Nepodařilo se nám doplnit veřejné osvětlení na Lhotkách. Většinový názor zastupitelstva obce je takový, že současný stav (osazení 6 svítidel LED v roce 2019)
považuje za dostačující vzhledem k charakteru zástavby (rekreační oblast).
Dále nebyl zadán projekt na návrh využití půdy objektu mateřské školy, protože jsme prozatím nedokázali najít shodu napříč zastupitelstvem o možném
využití tohoto prostoru. Tento prostor je složitý svým jediným současným přístupem přes provoz školky, což jeho využití velmi limituje a případná jiná řešení velmi prodražuje.

Výpisy usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice
Přijatá usnesení – zasedání ZO č. 1/2021:
usnesení číslo 1/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 1/2021 pana
Mgr. Bedřicha Horného a pana Ing. et. Ing. Jana Mikuláška, zapisovatelku zápisu
paní Růženu Debnárovou.
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usnesení číslo 2/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva
obce Hostěnice č. 1/2021:
1.	Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. Kontrola úkolů
		13/5/2020 Nabytí části pozemku p. č. 200/3 v k.ú. Hostěnice do majetku obce
Hostěnice
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 11/2020
4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 12/2020
5. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 1/2021
6. Schválení inventarizace majetku obce Hostěnice za rok 2020
7. Schválení inventarizace majetku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice za rok 2020
8.	Předávací protokol – Příloha č. 1/2021 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
obce Hostěnice ze dne 1. 8. 2017
9. Komunální technika pro obec
10. Smlouva o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury – lokalita Gregorka
11. Informace občanům
12. Různé
usnesení číslo 3/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 11/2020. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 135 300 Kč, na straně
výdajů navýšen o částku 135 300 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 3. 11. 2020 (příloha č. 3 zápisu číslo 1/2021).
usnesení číslo 4/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 12/2020. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 1 103 800 Kč, na straně
výdajů navýšen o částku 429 800 Kč, financování mínus 674 000 Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 6. 12. 2020 (příloha č. 4 zápisu číslo 1/2021).
usnesení číslo 5/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 1/2021. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 34 700 Kč, na straně výdajů navýšen o částku 1 258 300 Kč, financování 1 223 600 Kč. Rozpočtové opatření bylo
schváleno starostkou obce dne 4. 1. 2021 (příloha č. 5 zápisu číslo 1/2021).
usnesení číslo 6/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za rok 2020“ o výsledku
celkové inventarizace majetku obce Hostěnice podle stavu ke dni 31. 12. 2020. Komise
nezjistily manka ani škody.
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usnesení číslo 7/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Předávací protokol – Příloha č. 1/2021 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce Hostěnice ze dne 1. 8. 2017“, kterým se předává
do majetku PO MŠ Hostěnice Digitální piano Korg SP – 280 Black za cenu 16 690 Kč.
usnesení číslo 8/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice v souladu se Směrnicí o zásadách a postupech zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných obcí schvaluje přímé zadání
firmě HITL, s. r. o. z Moravského Krumlova a pověřuje starostku obce Hostěnice zajištěním koupě stroje Stiga Park Pro 740 IX vč. příslušenství a podpisu kupní smlouvy
dle nabídky firmy HITL, s. r. o. za cenu 424 790 Kč včetně DPH.
usnesení číslo 9/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Smlouvu o spolupráci na vybudování veřejné infrastruktury“, která upravuje základní pravidla spolupráce mezi Obcí Hostěnice
a Investorem při zajištění veřejné infrastruktury v souvislosti s výstavbou záměru pro
bydlení v lokalitě Gregorka.

Místní poplatky a příspěvky za rok 2021

Místní poplatky vybíráme od 1. 2. 2021, splatnost místních poplatků je
do 31. 5. 2021
Místní poplatek ze psů – upravuje OZV č. 1/2019
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů.
Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit do 15 dnů.
Sazba poplatku činí ročně:
1. Za jednoho psa - 200 Kč
2. Za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele - 200 Kč
3. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 200 Kč
4. Za druhého psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let - 200 Kč
Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1341 + č. p.
vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1341001), u majitelů psů s TP na nemovitosti
s č. e. VS 13419 + č. e. vašeho RO (např. pro RO č. e. 1 - VS 13419001).
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů – upravuje OZV č. 2/2019
Sazba poplatku činí 500 Kč za osobu a rok (u osob s trvalým pobytem v obci),
500 Kč za rekreační objekt a rok (majitelé chat).
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do
30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit
do 30 dnů.
8

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2021

Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1340 + č. p.
vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1340001)
Majitelé rekreačních objektů – VS 13409 + č. e (např. u č. e. 1 – VS 13409001)
Příspěvek za užívání sportoviště Pastviska, tělocvičny v MŠ, Občanského
centra a RC Broučci
Příspěvek byl stanoven na 200 Kč za osobu a rok, osvobozeni jsou občané
mladší 18 let. Příspěvek se vztahuje na všechny obecní prostory a sportoviště.
Příspěvek je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo převodem
na účet č. 1347844389/0800, VS 3639 + č. p. Po uhrazení příspěvku vám bude
vystavena průkazka. V případě, že vám již platnost průkazky vypršela, požádejte
o vystavení nové.
Z důvodu pandemie Covid-19 Vás žádáme o upřednostnění bezhotovostní platby.
Děkujeme za dodržení termínu splatnosti místních poplatků.
Růžena Debnárová
Správce poplatků OÚ Hostěnice

Tříkrálová sbírka 2021

Sbírka probíhala online ve dnech od 1. do 24. ledna 2021.
V obci Hostěnice byla pokladnička pro dárce, kteří nevyužili online
dárcovství a měli zájem přispět, zpřístupněna v kanceláři obecního úřadu.

Výnos činil 8 627,- Kč

Děkujeme všem, kteří i v této těžké době pomáhají potřebným!

Statistika – evidence obyvatel obce Hostěnice rok 2020 (od 1.1.2020 do 31.12.2020)
Celkem počet obyvatel – občanů ČR k 31.12.2020 je 790.
Cizinců s trvalým pobytem je hlášeno 7, cizinci s přechodným pobytem jsou hlášeni 2.
Přihlášeno:
25
Odhlášeno z obce: 18
Celkem obyvatel: 790
Stěhování v obci:
7
Dospělí muži:
301
Úmrtí:
5
Dospělé ženy:
290
Narození:
10
Děti:
199
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2021	
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, OOP Šlapanice

Informace pro občany – varování před ponecháváním věcí v zaparkovaných vozidlech.
V současné době v teritoriu obvodního oddělení Šlapanice eviduje Policie ČR
zvýšený nárůst trestné činnosti spočívající ve vloupání do vozidel a následného
odcizení zejména pracovních nástrojů a nářadí, jako jsou motorové pily, elektrické
vrtačky a podobně.
Proto vás chceme varovat před ponecháváním věcí v zaparkovaných vozidlech,
a to třeba i před vlastním domem, na příjezdových cestách, či parkovacích stáních.
Článek redakčně upraven

Hodina Země 2021 – 27. 3. od 20.30 hod. do 21.30 hod.

Obec Hostěnice se připojí k celosvětové kampani Hodina Země zhasnutím
veřejného osvětlení.
Lidé jsou součástí planety. A tak, jako v dnešní velmi nelehké situaci mys‑
líme na zdraví své rodiny, přátel a všech spoluobčanů, měli bychom myslet
i na zdraví planety.
Připojte se i vy. Více na www.hodinazeme.cz.

Tipy, co dělat při Hodině Země:

1. Zhasněte světla
Toto je základní myšlenka Hodiny Země a nejjednodušší způsob, jak se této Hodiny Země účastnit. Jednoduše na hodinu vypněte všechna nepotřebná světla.
2. Pozorujte nebe
Před Hodinou Země bude uveřejněno na webu Hodiny Země aktuální informace,
co lze letos na nebi pozorovat.
3. Večer stolních her ve světle svíček
Zahrajte si v domácím kruhu nějakou společenskou hru.
4. Zazpívejte si
Jak dlouho jste si už společně nezazpívali?
5. Tematický filmový večer
Užijte si film, na který jste dlouho neměli čas nebo který milujete.

10
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INFORMACE O ODPADECH
Odpadové hospodářství v roce 2021
Komunální odpad z domácností
• V roce 2021 bude probíhat svoz komunálního odpadu každou sudou středu,
plánovací kalendář svozů byl uveřejněn v minulém čísle zpravodaje (nejbližší
svoz 7. 4. 2021).
Tříděný odpad z domácností (systém door to door)
• Nově budou sváženy 1 x za měsíc nádoby na plasty od jednotlivých nemovitostí.
První termín svozu plastů proběhne v pondělí 26. 4. 2021.
Bioodpad
• Ukládání bioodpadu do kontejnerů (hnědá barva)
1.	Kontejnery na bioodpad budou zpřístupněny od 1. 4. 2021 na všech sběrných
místech do 30. 11. 2021, celoročně zůstane zpřístupněn jeden kontejner
u samoobsluhy na návsi.
2.	Mimo tuto možnost budou probíhat během roku sběry většího biodpadu
a stavební suti (bezplatně max. 1 stavební kolečko z jedné domácnosti)
v areálu Čistírny odpadních vod po předchozím zveřejnění termínu.
Sběrná hnízda tříděného odpadu
V současnosti jsou v obci k dispozici 4 sběrná hnízda na tříděný odpad – plasty,
papír, sklo a bioodpad. Nově budou umístěny od dubna také odpadové nádoby
na kovy, určené zejména na plechovky od potravin a menší kovy.
• Do kontejnerů na plast ukládejte sešlapané obaly, ušetří se místo v kontejnerech, a zamezí se povalování pytlů s plasty na sběrných místech. Do těchto
kontejnerů ukládejte i nápojové kartony – krabice od mléka a džusů.
• Papírové kartony a krabice je třeba pošlapat nebo rozřezat tak, aby se vešlo
do kontejneru co nejvíce tohoto odpadu a nepovaloval se u kontejnerů.
• Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.
• Do nádob na kovy nepatří obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami!!!
Sběrné místo v areálu ČOV
Ostatní odpady je možné uložit v areálu ČOV každý sudý týden v sobotu nebo
dle domluvy na tel.č. 731 186 498 v době od 9.00 do 11.00 hodin.
-	Objemný komunální odpad – zdarma (v případě většího objemu zpoplatněno)
- Železný šrot – zdarma
-	Elektrozařízení v kompletním stavu, zářivky kompaktní úsporné a trubicové,
výbojky, světelné zdroje s LED diodami – zdarma
Při ukládání objemného komunálního odpadu (zejména skříně, nábytek apod.)
je nutné odevzdat již rozmontovaný odpad.
Při větším objemu odpadu je nutné se nahlásit předem na obecním úřadu,
kde bude vystaven doklad o zaplacení. V opačném případě nebude umožněno
odpad uložit do areálu ČOV.
Za Obec Hostěnice, Eva Karásková
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2021	
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozené děti 2020
Narozené děti 2021

prosinec
Sebastian Kaluža
leden
Štěpánka Borková
Klára Krejčiříková

prosinec
Miroslav Koch
Úmrtí 2021 únor
Marie Macháčková
Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel
Úmrtí 2020

ŠKOLSTVÍ
VZPOMÍNÁNÍ
Učil několik generací Hostěňáků

Dne 19. 3. tohoto roku uplynulo dvacet let od smrti posledního ředitele místní školy pana Ondřeje Olšra.
Do místní pětitřídní školy v Hostěnicích nastoupil v roce 1946
do funkce „řídícího učitele“ a na škole působil s řadou dalších
učitelů a učitelek až do jejího zrušení v roce 1976, tedy 30 let.
V době zrušení školy byla obec Hostěnice zařazena mezi
tzv. neperspektivní obce. Tyto obce se neměly dále rozvíjet, a to
spolu s úbytkem dětí vedlo ke zmíněnému zrušení zdejší školy.
Pan Ondřej Olšr také s nástupem do zdejší školy převzal vedení obecní kroniky,
kterou vedl až do roku 1991, tedy 45 let. Podílel se také na správě obce, a to v letech
1971-1975 ve funkci tajemníka bývalého Místního národního výboru.
Václav Dostál

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTĚNICE

Mateřská škola, Hostěnice, okr. Brno‑venkov, příspěvková organizace
Hostěnice 95, 664 04 Hostěnice, IČ: 71005862
ID datové schránky: czmuxy7, tel. 702 066 012, email: ms@hostenice.cz

Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ Hostěnice pro školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 3.–14. 5. 2021.
Postup při podání žádosti o přijetí vašeho dítěte do MŠ:
1. Vyplnění žádosti:
• Můžete využít tzv. elektronický předzápis ve dnech 1. 4.–13. 5. 2021 na adrese
https://elektronickypredzapis.cz/materska‑skola/hostenice
Systém vás provede celým procesem.
• Další možností je vytisknout si žádost z našich webových stránek.
• Pokud nemáte možnost tisku, lze ručně napsat požadované údaje na čistý list.
• Prosím, vyplňte v žádosti veškeré kontakty (tel., email, případně datovou schránku).
12
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• K žádosti doložte kopii rodného listu dítěte a potvrzení od lékaře.
• Pokud žádáte o individuální vzdělávání, je potřeba dodat žádost, vzor je na webu MŠ.
• Pokud nemá dítě trvalé bydliště v Hostěnicích, je třeba doložit potvrzení obce,
kde je zapsáno k trvalému pobytu (může být elektronické) a potvrzení o místě
současného bydliště dítěte.
2. Doručení do MŠ je možné podle aktuální situace několika způsoby:
• datovou schránkou
• emailem se zaručeným elektronickým podpisem
• poštou
• osobně po telefonické domluvě termínu
Přihlášky můžete zasílat po celou dobu zápisu s datem doručení nejpozději 14. 5. 2021.
Pokud vám bude nařízena karanténa nebo izolace, volejte na tel. 702 161 076.
3.	MŠ vám elektronicky zašle dokument s přiděleným registračním číslem
a datem převzetí vaší žádosti.
4.	Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na webových
stránkách MŠ, případně podle situace na nástěnce v MŠ.
Den otevřených dveří, setkání s přijatými dětmi a schůzka rodičů proběhnou
podle vývoje epidemické situace. Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Mgr. Dana Kousalová, ředitelka MŠ.

Karneval v mateřské škole

Ve čtvrtek 18. února probíhal v MŠ karneval. Děti přišly v maskách již ráno.
Ve třídách si děti společně připomněly píseň Karneval, kterou se začátkem týdne
naučily. Po svačince jsme se přesunuli do tělocvičny, kde děti měly připravený zábavný program s různými disciplínami.
Karneval začínal tím, že se každé dítě prošlo „promenádou“ a představilo všem svoji
masku. Každý pochod byl originální na základě specifik jejich masky. U děvčat měly velké
obsazení princezny, ale objevil se také čertík, víla, kočička, dráček Bezzubka a další zajímavé masky. Chlapci zvolili například piráta, mušketýra, upíra, Hulka, a mnoho dalších krásných masek. I paní učitelky nemohly promenádu vynechat a také dětem představily jejich
kostýmy. Po představení masek následovala hra podložkovaná, kterou děti mají moc rády.

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2021	
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Pro další dvě disciplíny se děti rozdělily do čtyř týmů a následovaly štafetové hry.
Nejprve probíhalo přenášení míčku na ruličce okolo kuželky. Další hra, která podporovala vzájemnou spolupráci dětí, spočívala v předávání míčku nad hlavou bez
toho, aniž by míček spadl na zem. Všem dětem se dařilo, bavilo je to a za odměnu
na ně čekala další disciplína s jejich oblíbenou hrou – sochy.
Na závěr programu si děti společně zatancovaly na písně od Maxim Turbulenc.
Samotný karneval byl zakončený předáváním diplomů a odměn všem zúčastněným
dětem. Děti si domů odnesly diplom, omalovánky, vystřihovánky a nafukovací balónek.
V dnešní komplikované době si děti po dlouhé době užily den trošku netradičně.
Děti karneval moc bavil, atmosféra dne byla veselá a radostná.
Linda Loulová
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Základní škola Mokrá-Horákov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÁ-HORÁKOV

Zápis
pro školní rok
2021/2022

čtvrtek 8. dubna 2021
12.00 - 17.30
Máte doma
předškoláka?
Vybíráte
Vybpro něj
základní školu?
Naše škola je tu
pro Vás!

Máme kvalitní, aprobovaný pedagogický sbor.
Dbáme na dobré vztahy, zdravé klima školy
a budujeme spolupráci s rodinou žáka.
Respektujeme individualitu žáka.
Vlastní školní psycholog a speciální pedagog.
Využíváme metody tvořivého učení a čtecí
metodu SFUMATO, eliminující poruchy učení.
Nabízíme moderní třídy (interaktivní tabule,
dataprojektory), laboratoře, PC učebny s 3D
tiskárnou, zahradu, venkovní učebnu a jurtu.
Zajišťujeme ranní i odpolední družinu a školní
klub s provozem do 18:00.
Hlídáme návaznost školního rozvrhu na ranní
i odpolední autobusové linky.
Pravidelně rozšiřujeme nabídku zájmových
kroužků (angličtina, sportovní, taneční,
rukodělné, keramika a pěvecký sbor).
Pořádáme školy v přírodě, kulturní exkurze,
sportovní (kola, lyžařský a vodácký výcvik) a
turistické akce, a to i pro žáky 1. stupně.

Interaktivní online prohlídku školy se zábavnými úkoly pro předškoláky
a další informace k zápisu najdete na webu školy:
www.zsmokra.cz

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2021	
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ONLINE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
• NECHTE SE I S VAŠÍM PŘEDŠKOLÁKEM PROVÉST NAŠÍ ŠKOLOU
Z BEZPEČÍ VAŠEHO DOMOVA.
• SEZNAMTE SE S PROSTŘEDÍM ŠKOLY.
• SPOLEČNĚ S PŘEDŠKOLÁKEM PLŇTE RŮZNÉ ÚKOLY, KTERÉ
PŘIPOMÍNAJÍ CVIČENÍ K ZÁPISU D0 1. TŘÍDY.
• PROHLÍDKU S INTERAKTIVNÍ HROU NAJDETE NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH ŠKOLY WWW.ZSMOKRA.CZ.
STŘÍPKY Z DĚNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MOKRÁ-HORÁKOV
Národní testování třetích, pátých a sedmých tříd SCIO 2020

I přes nepříznivou dobu a potíže s organizací výuky a zvládnutí učiva se naše škola
opět zapojila do Národního testování SCIO, a to hned ve třech ročnících. Děti vyplňují
testy v elektronické podobě, na kterou si za daných okolností již dávno zvykly. Ve skupině třetích tříd byly výsledky našich žáků ve všech oblastech vždy lepší, než jakých
dosáhlo 40 % zúčastněných škol. Výjimku tvořila angličtiny, kde jsme byli lepší než
35 % účastníků.
Výsledky našich žáků pátých tříd jsou nadprůměrné – v českém jazyce jsme lepší
než 70 % zúčastněných škol, v matematice než 60 % zúčastněných škol. V mluvnici se
naši žáci předvedli s výbornými výsledky, průměrných pak dosáhli v tematických celcích čtenářské gramotnosti nebo slohu a komunikaci. Závěrem v obou oblastech
(češtiny i matematiky) ovšem je, že studijní potenciál žáků 5. tříd je využíván dobře,
jejich výsledky jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich obecně studijním předpokladům, což svědčí o nadstandardní práci učitelů.
Také výsledky 7. ročníku jsou velmi dobré. V českém jazyce jsme předčili 60 % zúčastněných škol, v matematice dokonce 70 %. V obou předmětech platí, že studijní
potenciál žáků je využíván optimálně, jejich výsledky odpovídají úrovni jejich studijních
předpokladů.
Vedení školy
16
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Nevzdáváme se našich akcí

Nebudeme si stěžovat na komplikovanou dobu. Snažíme se přizpůsobovat. I když si
v současnosti málokdo dovolí plánovat i s krátkým časovým horizontem, my to zkoušíme
a naše tradiční akce alespoň „nějak“ realizujeme i za současné situace.
Naší dlouhodobou tradicí je v každém pololetí školního roku básnická soutěž. Ta letošní, podzimní, byla vyhlášena na téma Hackni nudu aneb Kudy z nudy. Před Vánocemi
se nám sešla sice jen malá hromádka příspěvků, ale zúčastnili se jak prvňáčci a druháci,
tak děti napříč vyšších ročníků, včetně deváťáků. Pokud vás výsledky naší básnické
soutěže zajímají a chcete si přečíst tvorbu našich žáků, můžete tak učinit ve Školním
půlročníku, který představuje naši další tradiční činnost. Je zvykem časopis předávat
současně s pololetním vysvědčením, které některé děti ještě vůbec nedostaly v té
papírové podobě, ale Školní půlročník je na světě a máte se opravdu na co těšit.
Každoročně se naše škola zúčastní i řady vědomostních soutěží. Ačkoliv bylo MŠMT
již v září avizováno, že většina soutěží bude pozastavena, nakonec jsme uspořádali
školní kola olympiád v českém jazyce, dějepise a matematice. Do okresních kol postoupili dva až tři žáci, kteří budou naši školu reprezentovat letos jak jinak než on‑line.
Už se uskutečnila okresní etapa češtinářské i dějepisné olympiády, jejímž tématem
bylo Labyrintem barokního světa.
I v tomto školním roce běží celoroční Čtenářská výzva, která bývá vyhodnocena
na konci června a nabízí bezva odměny pro nadšené čtenáře. Kromě toho se účastníme
i soutěží vyhlášených MAP Šlapanice. Naši činnost jsme ale museli kvůli distanční
výuce pozastavit. Aktuální výzvou pro žáky je také možnost zapojit se do 10. ročníku
soutěže Bezpečně v kyberprostoru. Tak uvidíme, kdo se do zpracovávání tohoto stále
aktuálního tématu dobrovolně vrhne.
Když jsme u těch soutěží, tak fenoménem distanční výuky tohoto školního roku
jsou únikové hry. Kabinet českého jazyka pod odborným vedením pana učitele
Chomči pro žáky celého druhého stupně nachystal celkem 8 únikových her, které
sloužily především jako netradiční forma procvičování učiva z výuky, příprava
na kontrolní práce i trénink vyhledávání informací na internetu. Najdete je na webové
stránce www.martyhocestina.cz.
Vyučující druhého stupně

Žákovský parlament

V práci pokračuje navzdory nepřízni osudu i náš Žákovský parlament. Protože jako
míchaná skupina 30 členů z různých tříd se společně v komunitním kruhu vzhledem
k aktuální situaci nesejdeme dlouho, najeli jsme hned po uzavření škol na systém
pravidelných online schůzek. Pomohli jsme s vydáním 27. čísla našeho Školního půlročníku. Zapojili jsme se do projektu Rezekvítku, Nadace Veronika, Masarykovy univerzity
a Veřejné zeleně města Brna a také do projektu Pomáháme spolu mimo školu. Jeho
motem je Změň své okolí. S odvahou. Parlamenťáci mapovali veřejná místa v našem
okolí, kde by se dalo něco změnit k lepšímu. Nápady aktuálně týmy parlamenťáků
přetváří v návrhy, o kterých bude hlasovat veřejnost.
Za ŽP Jana Kubáňová
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2021	
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Družina v době covidových omezení

V lednu a v únoru 2021 vládní
nařízení kvůli pandemii COVID-19
stále neumožňovala návštěvu
školy jiným žákům než prvňákům
a druhákům. Tím pádem i provoz
školní družiny fungoval v jiném
módu a skupinky dětí z jednotlivých tříd byly méně početné než
za běžného provozu. Tato situace
však přinesla i určité výhody, jelikož v menším počtu se s dětmi
dají dělat i činnosti, které jsou ve
skupině o 30 dětech proveditelné spíše s velkými těžkostmi, hlavně z důvodu nedostatečného prostoru.
Pustili jsme se tedy s nadšením do polytechnické výchovy, vytáhli jsme lupínkové
pilky, smirkový papír, barvy a hlavně balzu, materiál pro tvoření, nadšení bylo veliké,
dětem šlo řezání i následné barvení pěkně od ruky a konečným výsledkem byli krásní,
pestří ptáčci, v podstatě jakýsi symbol blížícího se jara a snad i naděje, že zase bude lépe.
V únoru ještě panovala zima a tu se pokusily děti ztvárnit malbou s názvem Paní Zima.
Snad se brzy v naší družině zase všichni potkáme a užijeme si spoustu dalšího tvoření
a legrace.
Za ŠD Veronika Kršková

I školní zahrada zeje prázdnotou

Nejenom škola nyní zeje prázdnotou, ale děti chybí také naší zahradě. Blíží se jaro,
ptáčci už poletují a zpívají, záhonky postupně rozmrzávají a probouzí se v nich život,
ale děti nikde. Tento prostor vznikl pro děti a potřebuje je. Jejich nápady, úsměvy, ale
také pracovitost a schopnost se o ni postarat. Letos již druhým rokem na zahrádce
sadím rostlinky do záhonů sama a je mi to líto. Věřím, že když ne v tomto školním
roce, v příštím se na podzim nad malou úrodou společně potkáme.
Chtěla bych touto formou poděkovat všem, kteří mi pomáhali zahrádku na podzim zazimovat, sklidit a ostříhat vše potřebné. Zahrada to ocení.
Těším se na děti i společné tvoření a čas strávený na zahradě. Jsou v plánu různé vychytávky a drobnosti, které zahradu udělají ještě hezčí a užitečnější i pro živočišné kamarády.
A teď to hlavní! VÝZVA - UKLIĎME DOMA! Na naše „zahradní“ plány potřebujeme
různé materiály, které je škoda kupovat nové, a věřím, že většina rodin by je našla
nevyužité na své zahradě, v kůlničce, v bytě nebo ve sklepě. Blíží se období jarního
úklidu a bylo by škoda, aby některé věci skončily na skládce, když je s dětmi můžeme
přetvořit v nové, funkční věci. Podpořme prosím myšlenku, že má smysl dávat starým
věcem nový nádech a neplýtvat s nimi.
18
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Našli byste doma staré dřevěné latě, prkna, zbytky pletiva, staré trubky, tyčky,
úlomky cihel či jiného stavebního materiálu? Přebývá vám kamení nebo jiné suťové
materiály, větší kameny? Máte hezkou starou nádobu nebo keramickou mísu, ve které by nám mohly růst bylinky? Rozbil se květináč a zůstala vám jen keramická miska,
hromadí se vám skořápky od ořechů? Nevyužijete zbytky barev či laků? Máte zbytek
juty či jiných přírodních materiálů?
Cokoli by vás napadlo, oceníme. I to, co
vám přijde k ničemu. Napište mi prosím
na mail cholkova@zs.mokra.cz a můžeme
to společně projednat. Až se zase budeme moct vrátit do školy, ráda se
s vámi domluvím na předání. Předem
vám jménem zahrady a dětí děkuji
za ochotu podpořit naši práci :)
Přeji všem hezké a zdravé dny!
Mgr. Ivana Cholková

Zaháníme nudu a stereotyp

Asi se shodneme na tom, že při pohledu na počítač se většině z nás dělá v poslední době nevolno. Trávíme u něj víc času, než kdy dříve. Bolí nás záda, hlava,
oči… On‑line synchronní vyučování je ale v současnosti nejvhodnější alternativou,
jak v co nejlepší formě nabídnout dětem vzdělání. A aby on‑line hodiny byly pro
děti co nejúnosnější, řada učitelů se snaží svoji výuku zatraktivnit různými aktivitami.
Počítačová gramotnost roste nejen u dětí, ale právě i u učitelů, kteří se naučili
ve svých hodinách využívat skupinovou práci, týmové hry, k nimž používají nejrůznější
aplikace, již výše zmiňované únikové hry, interaktivní pracovní listy atd. Především
třídnické hodiny nabízejí možnost si s dětmi nejen popovídat, ale také společně
sdílet třeba rady proti smutku, tipy na zlepšení nálady či různé výzvy, které na dalším
setkání vyhodnotíme. Populárními se staly v některých třídách tzv. ranní dýchánky,
kdy společně snídáme, u toho si sdělíme novinky a zahrajeme nějakou hru. V jiných
třídách občas proběhne pyžamová párty. Sdílíme spolu třídní nástěnky, kam děti
mohou umisťovat svoje příspěvky a výzvy. V současné době třeba v 6. ročníku probíhá „lovení bobříků on‑line výuky“. V sedmé třídě zase pořádáme fotografickou
soutěž Jaro za dveřmi a očekáváme vtipné příspěvky na nástěnce. Mnoho výzev se
také týká pohybu, abychom stále jen neseděli. S pohybem je spojena i řada aktivit
v hodinách především na prvním stupni. Děti mají třeba rozdělené rohy místností
na tvrdá a měkká i a dle zadání běhají do správných rohů. Třídní hodiny se neobejdou
ani bez přehlídky domácích mazlíčků, kteří se naší výuky leckdy hlasitě účastní.
Děti také vypracovávají různé projekty. Pátý ročník měl dokonce i geometrii trochu jinak. Děti si zahrály na architekty a projektanty a dle zadaných vzorů a měřítek
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2021	
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vytvořili vlastní dům. Následovalo třídní hlasování o nejlepší „projekt“. V přírodopisu
například „pěstovali“ kvásek a mnozí jako důkaz zaslali i upečené buchty (tedy bohužel
jen jejich snímek). Pozorování přírody a záchyt růstu rostliny se na jaře přímo nabízí.
Na jaro snad přinese dobré zprávy a my se opět brzy potkáme ve třídách, na chodbách a hřištích.
Už se na to těšíme!
Učitelé ZŠ Mokrá‑Horákov

Radosti z maličkostí a žáci 2. ročníku ZŠ Mokrá – Horákov

Od 1. března jsou na distanční výuce opět i žáci 1. a 2. ročníku. Zeptaly jsme se žáků, jestli jim to vadí.

Odpovědi žáků 2.A.
20

Zdá se, že někteří to vnímají jako příjemnou změnu.
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Také nás zajímalo, jak rádi tráví volný čas a co jim vykouzlí úsměv na tváři.
Nejčastější odpovědí byl pobyt venku, ať už s rodiči, tetou nebo kamarády a radost
z toho, že se můžeme vidět alespoň prostřednictvím internetu. Dále jízda na kole, deskové hry, lego a hry s nejrůznějšími figurkami, rybolov, domácí mazlíčci, florbal a cvičení.

Žáci 2.B a jejich mazlíčci a oblíbené hračky.
Za 2. ročník Ivona Štorková a Kateřina Vopatová
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2021	
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Spolek Kavyl slaví kulatiny

Spolek Kavyl slaví letos kulatiny – 10. narozeniny. První absolventi našich lesních
školek už dostávají občanky, ze slečen pedagožek už jsou mnohé paní a maminky,
štafetu ve školkách si předávají sourozenci. A my jsme moc rádi, že nám tak rodiče
dávají svou důvěru a můžeme dále růst. Děkujeme!
I v letošním roce máme spoustu plánů. Velká část našich aktivit se koná venku
na čerstvém vzduchu a věříme, že setkávání v přírodě je zdravé. Na našem facebookovém profilu a na www.lesnikavyl.cz najdete pozvánky na všechny naše akce – v této
době například na Lesní stezky pro rodiny s dětmi v Pozořicích a Líšni nebo zde
najdete Tipy pro rodiči na aktivity s dětmi v přírodě či na zahradě.
Jaké jsou tedy naše další plány?
DLK Stromík letos čeká velký krok – vstupuje do rejstříku MŠMT jako Lesní mateřská
škola Stromík. Bude tak moci poskytovat plnohodnotné předškolní vzdělávání, předškoláci nebudou muset přecházet na poslední rok jinam. Zajímají‑li vás podrobnosti
a termín květnového zápisu, najdete vše na www.stromik.cz. Neznamená to však, že
bychom uzavírali lesní klub – jedna třída bude dál fungovat stávajícím způsobem. Informace o klubu a dubnovém zápisu včas zveřejníme na www.lesnikavyl.cz/lesniskolky.
Táborníci pozor! Přihlašování na letní příměstské tábory na pozořické hájence je
v plném proudu. Můžete se těšit na několik běhů – většinu pro děti od 3–6 let, ale
i na osvědčený paralelní běh pro školáky z 1. stupně ZŠ.
Ani naši nejmenší nepřijdou zkrátka – oblíbený kroužek Výletníček pro děti
1–3 roky s doprovodem otevře svá vrátka, jakmile to bude možné.
Svoje fanoušky, tedy spíše fanynky, si našel i kroužek pro dospělé Keramika
s Vítkem Třískou, který se koná v magickém prostředí naší jurty. I jeho obnovené
termíny včas vyhlásíme.
Těšíme se také, až budeme
moci na hájence opět přivítat
expedice z mateřských škol
a školáků 1. stupně ZŠ – už
nyní můžete na našem webu
vybírat z nabídky environ‑
mentálních programů.
Příroda otvírá svou náruč
všem a stále, a my věříme, že
se v ní budeme i nadále moci
setkávat.
Přejeme všem pevné
zdraví i veselého ducha a těšíme se na viděnou!
Michaela Žižková
22
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Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ
Svišti Hostěnice

V dalším období jsme opět museli přepnout na online režim. Běžná činnost, bohužel, nemůže probíhat. Každý týden se tedy naše nejstarší děti scházejí na videohovoru,
kde spolu vyrábí různé výrobky, hrají různé hry nebo si povídají. Proběhly další dva
výlety, které si mohly děti projít se svými rodiči. Venku na ně čekala spousta různých
úkolů, jako například řešení krizových situací. Jsme rádi, že tyto výlety v okolí Hostěnic
absolvujete. Alespoň pomocí nich můžeme s dětmi komunikovat v této složité době.
Už se těšíme na další výlety, které pro naše členy a jejich nejbližší chystáme. Všichni
věříme v brzké obnovení naší činnosti. Vzhlížíme i směrem k táboru, který jsme v polovině února začali pečlivě připravovat.
Jan Unger, vedoucí oddílu

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2021	
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Velikonoční setkání

Velikonoční
Už v loňském
roce námsetkání
epidemie koronaviru a vládní opatření zabránily v tradičním setkání
Už v aloňském
epidemie
a vládní aopatření
v tradičním
s tvořením
hudbou.roce
Ani nám
v letošním
rocekoronaviru
se nic nezměnilo
tvoření zabránily
je nám zapovězeno.
setkáníjsme,
s tvořením
a hudbou.
Anitrochu
v letošním
roce svátek
se nic nezměnilo
a tvoření
nám
Přemýšleli
jak společně
aspoň
tento jarní
oslavit. Napadlo
násje
oslovit
zapovězeno.
Přemýšleli
jsme,ozdobili
jak společně
aspoňpapírové
trochu tento
jarní
oslavit.
rodiče
s dětmi, aby
alespoň doma
připravené
kraslice
a tysvátek
jsme potom
Napadlo
náspřed
oslovit
rodiče s dětmi,
aby alespoň
připravenéještě
papírové
vyvěsili
na návsi
samoobsluhou.
Výtvarná
díla sidoma
budeteozdobili
moci prohlédnout
do 10.
kraslice a ty jsme potom vyvěsili na návsi před samoobsluhou. Výtvarná díla si budubna.
dete moci prohlédnout ještě do 10. dubna.

A zde ještě tip na jednoduchý zápich do oseníčka, který dokáží s vaší pomocí vyrobit i ty
A zde
nejmenší
děti.ještě tip na jednoduchý zápich do oseníčka, který dokáží s vaší pomocí

vyrobit i ty nejmenší děti.

1. Vystřihněte si z tvrdšího barevného papíru srdíčko. Je možné i z bílého a po-

malovat :-).si z tvrdšího barevného papíru srdíčko. Je možné i z bílého a pomalovat
1. Vystřihněte
:-).
2. Ze žlutého papíru vystřihněte a nalepte zobáček a hřebínek
3. Vyrobte oči a nalepte.
4. Vystřihněte nožky a pařátky a nalepte.
Už jen oči
stačí
zezadu přilepit špejli a zapíchnout do květináče.
3. 5.Vyrobte
a nalepte.
2. Ze žlutého papíru vystřihněte a nalepte zobáček a hřebínek

krásné
Velikonoce.
4. Přejeme
Vystřihněte
nožky
a pařátky a nalepte.

za Hosten Kateřina Halouzková

5. Už jen stačí zezadu přilepit špejli a zapíchnout do květináče.
24
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Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

V zimním období, které bylo bohužel
silně ovlivněno nekončícími vládními opatřeními, jsme se pokoušeli zpříjemňovat
život obyvatelům Hostěnic seč nám síly
stačily. První adventní víkend jsme uvařili
horké nápoje a ve várnicích je dopravili ke
stále oblíbenějšímu lesnímu baru U krav.
Původní plán, přistavovat várnice jen do
Nového roku, jsme opustili pod tlakem
úsměvů návštěvníků a jejich pochval za
výborně svařené ovoce a sladký čaj. Teplé
pití jsme nakonec ke kravičkám vozili do prvního výraznějšího oteplení celé tři měsíce.
Těší nás, že se lesní bar U krav stal po roce své existence významným cílem procházek
a výletů po Hostěnicích.
Jakmile přituhlo o trošku víc a led na rybníku unesl
i ty nejtěžší z nás, odklidili jsme napadaný sníh z ledové
plochy na rybníku tak, aby se na něj vešlo co nejvíce
bruslařů. Na první hrázi tak vzniklo nejedno hokejové
hřiště, krasobruslařské kluziště, dráha na rychlobruslení
či uklouzané bludiště. Odměnou pro všechny byl plný
rybník dětí, které jsme dokázali odtrhnout od obrazovek
televize, tabletů či monitorů počítačů, které v těchto
dnech bohužel potřebují k distanční výuce apod.
Po první oblevě však bylo jisté, že na rybník už se nevrátíme. Přimrzlý sníh už odklidit nelze a my začali vymýšlet,
jak zpřístupnit připravenou plochu na Pastviskách
tak, aby provoz splňoval nařízení vlády.
Rezervační formulář byl připraven z letního provozu sportovišť, zbývalo jen natáhnout
pásku a rozmístit pár kuželů po ploše. Už po pár hodinách se rezervace zaplnily a rodiny
s dětmi se v Hostěnicích opět proháněly na bruslích.
S jarním oteplením přichází i čas úklidů. Jako v minulých letech jsme se přihlásili
do akce Ukliďme Česko konané 27. 3. 2021 po celé republice. Opět se zaměříme na nejbližší okolí obce a navštívíme ta nejproblémovější místa.
Už v následujícím týdnu se začnou o slovo hlásit velikonoční svátky. Velikonoční hrkání
pojmeme stejně jako v loňském roce v upraveném režimu. Místo hromadného průvodu
obcí zahrkáme před domem, na zahradě nebo třeba cestou k baru tak, abychom byli
v tradičních časech slyšet po celé obci. Časy hrkání na Zelený čtvrtek 1. dubna v 18:00,
Velký pátek v 6:00, ve 12:00 a v 18:00, na Bílou sobotu ráno v 6:00 a naposledy, místo
zvonu ve zvoničce v poledne. Kdo nemá hrkačku, pište prosím SMS na tel. č. 731 194 322
26
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(J. Skřivánek) a bude vám zapůjčena domů nejpozději ve čtvrtek
1. dubna. Na Velikonoční pondělí
spadá také uzávěrka fotosoutěže
Hostěnický objektiv 2021.
Všechny připravované akce
jsou bohužel stále podmíněny
epidemickou situací. Doufáme
však, že se během května rozehraje Letní tenisová liga, opět
uspořádáme nohejbalový turnaj
trojic v druhé polovině června
a třeba přispějeme nějakou akcí při příležitosti letošního významného výročí naší obce.
Všem přejeme krásné Velikonoce a hlavně pevné zdraví
Za Spolek Přátel sportu Hostěnice Jan Skřivánek

HOSTĚNIČTÍ SPORTOVCI
Tentokrát se budeme věnovat zimnímu
sportu, který patří k těm nejoblíbenějším
v naší republice. Hokej opravdu není třeba
nikomu představovat, není třeba představovat ani tým Komety Brno a mnohým
občanům není třeba představovat ani
zástupce tohoto sportu a týmu Tomáše
Malce, s nímž někteří zisk titulu oslavovali v restauraci u Stupárků. Ale přesto tak
v krátkém medailonku učiníme.
Tomáš Malec
s týmem Komety Brno:
mistr ČR v sezóně 2016/2017 a 2017/2018
vicemistr ČR v sezóně 2011/2012
3. místo v sezóně 2014/2015
Tomáš Malec začínal s hokejem v 6 letech ve Skalici na Slovensku. K hokeji ho
přivedl bratr, který taky hrával, a otec, který s ním chodil na tréninky. Od 15 do 20 let
pravidelně reprezentoval Slovensko v juniorských turnajích. Už v 17 letech odešel
hrát do zámoří, dva roky strávil v kanadských juniorských soutěžích, kde nastupoval
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za klub Rimouski. Poté podepsal profesionální smlouvu v NHL a za různé
kluby této nejlepší hokejové soutěže
během pěti let odehrál 45 zápasů.
Po návratu do České republiky odehrál ještě něco přes 700 zápasů.
„Nejkrásnější roky jsem strávil v Kometě Brno, která mi nejvíc přirostla
k srdci,“ říká Tomáš Malec. Přestože
zatím oficiálně neukončil svoji kariéru,
tak dle jeho slov: „Asi už to vypadá tak,
že brusle znovu neobuju.“
Ať už brusle obuje či neobuje, přejeme mu, ať se mu daří i v tom „obyčejném“
životě bez profesionálního sportu.

HISTORIE
Velikonoce v obecní kronice

Pojďme se ohlédnout o téměř 100 let zpátky a připomenout si, co o hostěnických oslavách Velikonoc zaznamenal v r. 1922 kronikář Silvestr Kopecký:
„Zvyky a obyčeje dříve v místě obvyklé, ponenáhlu upadají v zapomenutí a čas
od času se ještě zachovávají následující:
O Květné neděli (tj. neděle před nedělí velikonoční) se v kostele světí kočičky. Svěcené
pruty se dávají v místnostech za svaté obrázky a na polích zapíchávaly do obilí. Věřilo
se, že svěcené pruty kočiček ochrání dům před bleskem a obilí před pohromami.
O Smrtné neděli (tj. druhá před Velikonocemi) chodívala malá děvčata koledou
po domech. V ruce nosívala malý smrkový nebo jedlový stromek, který byl ozdoben
ozdobami ze slepičích vajíček (říkávalo se jim Klubka) a dále řetězy zhotovenými z krát‑
ce řezané slámy navlékané na nit střídavě s barevnými čtverečky z papíru nebo textilu.
Děvčata po příchodu do domu zazpívala koledu, hospodyně je obdarovávaly vajíčky,
perníčky nebo penězi.
O Pondělí velikonočním chodí hoši na mrskut. Chodí do domů, ve kterých mají děvčata
a pruty dívky mírně šlehají nebo jim jen pruty hrozí. Při tom odříkávají koledu. Hospodyně
jim dávají červená vajíčka, někdy také peníze.“
Tolik je zapsáno v obecní kronice k velikonočním svátkům. Je ale známo, že
na Zelený čtvrtek se odmlčují zvony a odlétají do Říma. Vrací se až po vzkříšení
a mezi tím děti nahrazovaly zvonění v poledne a o klekání obchůzkou po celé obci
a zpívaly písně o ukřižování Ježíši Krista. Mezi tím pak klapaly na klepače a hrkali
na hrkačky. V čele průvodu šel obvykle chlapec, který měl hrkací trakař a ten dělal
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největší kravál. V některých obcích se tento zvyk udržuje dosud. (V Hostěnicích se
po řadě roků hrkání obnovilo dík místnímu Spolku Přátel sportu).
K Zelenému čtvrtku patřívalo vždy nějaké zelené jídlo, špenát nebo polévka
s čerstvými bylinkami. V posledních letech se objevuje i zelené pivo.
Na Velký pátek se prý měl každý umýt v potoce, aby se mu vyhýbaly choroby.
Také se nemělo prát prádlo a dělat práce, při které se hýbe s půdou a byl přísný půst.
Na neděli velikonoční se pekli beránci, kteří se pak i s vajíčky a dalšími potravinami
v kostele světili. Bývávalo k obědu skopové (nejčastěji kůzle) a večer bývala tradiční
„Pomlázková zábava“, na které úderem půlnoci chlapci ukrytými pomlázkami hned
na sále děvčata vypláceli. I když se zábava mnohdy protáhla, mrskut následující den
nikdo nezaspal.
V sedmdesátých letech chodívali po mrskutu party mladých ženáčů, kteří chodili
vymrskat napřed svoje „panimámy“ a pak i další spolužačky a vrstevnice. V každém
domě se zazpívalo, často písničky na přání domácí paní. Sám jsem se v té době
zúčastňoval a rád na to vzpomínám. Malí chlapci někteří chodili jen ke známým
a příbuzným, někteří to brali i dům od domu a ve všech domech většinou mrskut
obdrželi. Dorostenci ti zase měli občas problém pomlázku v plánovaném rozsahu
dokončit a končili předčasně.
Václav Dostál, kronikář obce

Samota Lhotky

V minulém čísle Hostěnického zpravodaje jsem se zmínil, že letos uplyne 650 let
od první zmínky o Hostěnicích. K Hostěnicím patří také samota Lhotky, kde žijí nejen chataři, ale také lidé s trvalým pobytem, tedy naši spoluobčané. Samota byla
založena před 275 lety.
Původně panský dvůr Lhotky byl založen v místech, kde dříve stávala ves Lhota,
která je zmiňována v Moravských zemských deskách k roku 1365 v zápisu, kde
v převodu majetku Čeňka Krušiny z Lichtenberka a na hradě Ronově je mezi uváděnými obcemi i ves Lhota.
Názvy „Lhota“ či „Lhotka“ vznikaly podle historiků v období, kdy začaly nové
vztahy mezi vrchností a poddanými v tom smyslu, že při zakládání nových osad
vrchnost pronajímala neobdělané pozemky k zúrodnění. Zúrodněné pozemky
si pak poddaní mohli ponechat k užívání bez náhrady po dobu sjednané lhůty.
Osady pak od toho dostávaly svůj název Lhota, Lhotka, někdy doplněný jménem
zakladatele. Lhot a Lhotek je do dnešních dnů na Moravě i v Čechách celá řada.
Lhotky, které jsou součástí Hostěnic, byly jak už bylo uvedeno původně panský
dvůr, který byl postupně doplněn o hájenku a myslivnu, v r. 1842 o ubytovnu pro lesní
dělníky. V roce 1977 koupila myslivnu KPS Brno na rekreační středisko pro své zaměstnance. K Hostěnicím patří Lhotky už 135 let a dříve patřily k panství křtinskému.
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Ke Lhotkám se vztahuje také známá událost z dubna 1945, kdy na tamní hájence
Rudolfa Kreitschiho došlo k přestřelce s partyzány, při níž byli 3 partyzáni postřeleni a dva z nich na následky zranění zemřeli (více je o této události v knize „Jak šel
čas hostěnickým údolím“).
Václav Dostál

INSPIRUJME SE
Přivítejte doma jaro barevně a voňavě

Několik floristčiných rad a nápadů
Lámete si hlavu, jak originálně a stylově vyzdobit
dům na Velikonoce? Pak mám pro vás pár nápadů
na vlastnoručně vyrobené velikonoční dekorace.
Nejjednodušší způsob, jak si udělat velikonoční výzdobu, je použít osení. Asi 10 dní před svátky
nasypeme do květináčku, truhlíku nebo jiné nádoby, která bude působit alespoň trochu dekorativně,
přibližně 10 cm vysokou vrstvu zeminy nebo písku
a stlačíme ji. Pak hustě nasypeme obilná zrnka, která
zasypeme další vrstvou zeminy, tentokrát jen 1 cm
vysokou. Pokropíme vodou a v příštích dnech udržujeme stále mírně vlhké. Zhruba za 10 dní nám vyroste
krásně zelené osení. To pak můžeme dozdobit třeba malovanými vajíčky na špejlích nebo poprosíme
děti, aby namalovaly nebo vyrobily libovolnou technikou zajíčky či kuřátka. Jako přízdobu ale můžeme
mít i libovolné přírodniny – třeba větvičky kočiček.
Pro základ další jednoduché dekorace se vydáme na procházku do lesa. Tam si vybereme
pěkný kus kůry, kousek mechu a třeba i nějaké polínko. To můžeme doma vydlabat a dát
do něj hlínu, do které zasadíme petrklíče, hyacinty, tulipány nebo narcisky. Nebo můžeme
jarní květináčky naskládat na kůru a zakrýt je
mechem a dozdobit mašličkou, případně lze
stejně osadit a přizdobit proutěný košík, ten ale
nejdřív uvnitř vyložíme fólií.
Na výrobu velikonočního věnce je možností
spousta. Základem je vytvořit korpus, který si
sami můžeme vyrobit z vrbového nebo březového
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proutí smotaného do kruhu či jiného libovolného tvaru (třeba srdce či osmičky).
Ale lze použít i slaměný základ, který obalíme mechem či lýkem a pomocí drátků
nebo – máme‑li – tavné pistole na něj přichytíme dekorační prvky s jarní tématikou
podle svých představ a možností. Efektně třeba vypadá kombinace vajíček a peříček.
Budete‑li si chtít letos vyzdobit dveře nějak netradičně, pak máme jednoduchý
tip. Pokud máte doma starší nevyužitý a třeba i rozbitý deštník, vložte do něj pár
umělých květin a zavěste jej, uvidíte, že vás ještě dovede potěšit.
A co takhle vyrobit nějakou jedlou dekoraci? Nic nepotěší děti tak, jako společné
pečení a zdobení perníčků s jarní tématikou – stačí pár vajíček, kuřátek a zajíčků ozdobených barevnou polevou. Ty můžeme zavěsit na různobarevné stužky, které pak přivážeme na čerstvě narašené větvičky, které si pár dnů před svátky připravíme do vázy.
Z původního textu zpracovala Magda Hradilová

O česneku (nejen) medvědím

K prvním jarním květům údolí Říčky patří sněženky a velmi vzácně i bledule jarní.
Spoustu bledulí pak najdete v nedalekém Rakoveckém údolí. Jednu věc ale mají
sněženky z údolí Říčky i bledule z Rakoveckého údolí společnou. Když už jsou v plném
květu, často zde můžete společně s nimi spatřit rašící sytě zelené listy medvědího
česneku. Na jeho bílé květy si pak budete muset počkat až do druhé poloviny dubna.
Medvědí česnek bohužel poslední dobou doplácí na to, že se jeho konzumace
stala módní záležitostí. Bezesporu patří k prvním zdravým jarním bylinkám, které
v syrovém stavu zpestří váš jídelníček. Ale nenechte si nalhávat, co neuděláte
pro své zdraví, když sníte třeba uzeninu „vylepšenou“ přídavkem medvědího česneku. Tepelným zpracováním se většina prospěšných látek stejně zničí a aroma – to
cibulky „obyčejného“ kuchyňského česneku mají výraznější.
Bývá to pak v lese nad Ochozí smutný pohled, když z koberce česnekových listů
zůstanou jen usychající zbytky stonků useknuté těsně nad zemí. Taková „péče“
může způsobit i jeho lokální vyhubení. V okolí Hostěnic roste přitom medvědí česnek
většinou na území přírodní rezervace, kde je jeho trhání zakázáno.
Trhat nebo netrhat? Odpověď je jednoduchá. Když si utrhnete mimo chráněné
území z několika bujných trsů po jednom nebo dvou listech, přírodě tím neublížíte.
Pokud to ovšem na stejném místě již neudělal někdo před vámi. Třeba v lužních
lesích podél řeky Moravy nebo v karpatských horských bučinách, kde bývá ve výškách nad 800 metrů medvědí česnek často dominantní bylinou.
V širším okolí Hostěnic roste řada dalších planých druhů česneku. V PR Údolí Říčky
můžete v červenci najít třeba česnek ořešec a ve stejnou dobu kvete na Horneku
nebo na Velatické slepencové stráni dekorativní česnek žlutý. V srpnu pak jako poslední
rozkvetou na stepních stráních Lysé hory u Ochoze spousty trsů česneku chlumního.
Právě ořešec byl v minulosti daleko populárnější nežli česnek medvědí. Naši
předkové ho často používali jako náhradu pěstovaného česneku setého. A můžete
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2021	

31

to zkusit i vy. Dnes je k dostání v řadě zahradnictví. Konzumují se jak jeho cibulky,
tak jeho listy, které vzhledem i tuhostí poněkud připomínají pórek. A na rozdíl
od česneku medvědího se snadno množí i pomocí pacibulek.
Řada nepodložených tvrzení o zázračných účincích medvědího česneku na lidské
zdraví, o jeho nesmírné oblibě u našich předků stejně jako o jeho schopnosti chránit
před upíry mě inspirovala k napsání fiktivního příběhu Drákula z Malé Fatry. A aby
děti o nic nepřišly, přidal jsem i jarní pohádku o bledulích. Obě povídání naleznete
na webu obce v sekci: https://hostenice.cz/pohadkove pribehy.
Aleš Moravec
Fotografie ilustrující druhy česneků najdete na přebalu.

Jak zvládnout distanční výuku?

Tuto otázku nám, učitelům, pokládá spousta rodičů. A popravdě, stejnou otázku
si klademe i my, učitelé. Článků na toto téma byla napsána spousta. Stačí rozkliknout
internet a už se na nás hrnou. Snažíme se řídit radami odborníků a zjišťujeme,
že na naše dítě nefungují a upadáme do čím dál větší deprese a hlavou nám táhnou
myšlenky na otevření dobré láhve, která by nám tu pochmurnou náladu trochu
pozvedla.
V tomto článku se nedozvíte žádnou univerzální radu, jen uklidnění.
1.	Všichni jsme na tom stejně, rodiče prvňáků i vysokoškoláků. Jen řešíme jiné
problémy.
2. Všem někdy spadne wifi a nefunguje počítač tak, jak bychom chtěli
3. Ano, děti budou umět základ, snaží se a v životě se neztratí.
4. Ne, nezabijete je. Jsou to přece vaše milované děti.
5. Ano, přežijete to, protože jsou na světě daleko horší věci.
6. Tato doba skončí a vy své děti vypustíte do školy.
A jaká pozitiva má distanční výuka? Kromě toho, že poznáte způsob práce učitele
vašeho dítěte a zjistíte, jak vaše dítě vlastně ve „škole“ pracuje… Kde byste nabrali
tolik veselých historek, které vznikají díky online výuce? Jistě se jimi budeme bavit
ještě v dalších letech už v „normálních“ časech.
Přeji všem rodičům pevné nervy, výdrž a nadhled.
Mimochodem, ta láhev nebo tabulka čokolády na chvilku pomůže.
Kateřina Halouzková
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HÁDANKA
Tentokrát přinášíme poněkud těžší hádanku. Nicméně
věříme, že procházky v době
covidové jsou velmi časté a že
určitě tento „největší Hostěnický bonsaj“ brzo najdete.
Své odpovědi můžete psát na
e‑mail: zpravodaj@hostenice.cz.
Na výherce čeká malý dárek.
Redakční rada

RECEPT NA VELIKONOČNÍ SUŠENKY VE TVARU ZVÍŘÁTEK
Tentokrát vám přinášíme jeden z velikonočních receptů, který potěší jak děti, tak
dospělé. Pomáhat mohou i ti nejmenší.
1) P
 říprava surovin.
	Na velikonoční sušenky si připravíme 210 g hladké mouky, 140 g másla, 70 g
mletého cukru, 2 žloutky, 1 lžičku citronové kůry, 1 lžíci rumu, 1 lžičku přírodní
vanilkový extrakt (lze vynechat).
	Na slepičky byly použity malé lentilky, na ovečky přidáno do zbytku těsta kakao
podle potřeby.
2) Do mísy si odvážíme mouku, cukr, přidáme citronovou kůru, rum, přírodní
vanilkový extrakt (lze vynechat), 2 žloutky a studené máslo přímo z lednice,
nakrájené na kostky.
	Nejprve konečky prstů začneme spojovat ingredience, jako bychom tvořili drobenku, poté rychle spojíme v těsto.
3) Na prkénko či vál vždy dáme kus těsta a po částech po něm přejíždíme
směrem od sebe hranou ruky.
Suroviny budou tak správně propojeny a sušenky úžasně křehké.
4) Vzniklé pláty opět dáme rychle do‑
hromady v těsto, zabalíme do potra‑
vinové fólie a necháme alespoň dvě
hodiny v lednici, ideálně přes noc.
5) Po vyjmutí z lednice necháme těsto
pár minut na vále, poté rozválíme na
plát (cca 3 milimetry silný).
6) Vykrajujeme požadované tvary, zde
jsme zvolili motiv slepičky.
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7) Vykrajované tvary skládáme na plech vylo‑
žený pečicím papírem, dozdobíme malými
lentilkami.
	Velikonoční sušenky pečeme ve vyhřáté troubě
na 175 °C cca 8–10 minut. Jakmile začnou růžovět okraje, vyndáme z trouby.
8) Část zbytku těsta obarvíme kakaem a tvo‑
říme kuličky, ze kterých sestavíme ovečky.
	
Také pečeme ve vyhřáté troubě na 175 °C
cca 10 minut. Jakmile začnou růžovět okraje, vyndáme z trouby.
9) Vychladlé velikonoční sušenky naskládáme do krabičky a skladujeme
v lednici. Podáváme například ke kávě či čaji.

DUCHOVNÍ OKÉNKO
Už je to rok…

… co jsme se všichni „osobně“ seznámili s COVIDem. Někdo víc, někdo méně, ale
nějakou zkušenost už máme všichni. Výročí, byť i nepříjemné, je vždycky výzvou
k bilancování a hlavně hledání cesty, jak dál. Když to loni na jaře přišlo, těšili jsme se,
že to zase rychle přejde a vše bude jako dřív. Na podzim to přišlo znovu. Tehdy jsme
se možná už tak nebáli, ale přišlo to intenzivněji a ve větším rozsahu. Tehdy jsme
nejspíš poznali, že to není „jednorázovka“, ale nějakým způsobem se s tím budeme
muset potýkat dlouhodobě. Na Vánoce to přišlo takřka potřetí a zatím se nás to
stále drží. A my už asi chápeme, že celý svět se podstatně změnil a náš příběh zdaleka není u konce. Za uplynulý rok jsme se museli mnohého vzdát, ale také jsme se
mnohému naučili. Svět se jaksi opticky zmenšil a my vidíme, že jsme jako lidstvo
na stejné lodi, že v tom jedeme společně. Už víme, že za nezodpovědné jednání můžeme zaplatit životem - když
už ne tím svým, tak třeba i životem někoho jiného, nejspíše někoho staršího z vlastní
rodiny. Dál se tedy jistě těšíme, až to skončí, ale vypadá
to, že to nebude zdaleka tak
rychlé a jednoduché…
I když právě probíhá předvelikonoční postní doba, dá
se říci, že postní dobu už
máme celý rok, vždyť jsme si
museli tolik věcí odepřít!
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Ale to je právě smyslem postní doby: Když si člověk něco odepře, že tím mnohem
víc získá – nově a jinak. My všichni jsme takto mohli objevit dar sounáležitosti
a ohleduplnosti a to je, myslím, opravdu pozitivní zpráva ve světě pozitivních laboratorních nálezů. Objevili jsme nově hodnotu rodinných vztahů. Také cítíme, že život
každého z nás je křehký a tudíž i vzácný. Nemůžeme nijak moc plánovat, ale o to
důsledněji můžeme prožívat přítomnost. Společně musíme hledat cestu, jak dál.
Jsme na cestě, ale: Jedeme v tom společně! Tak se i jmenuje náš celoroční projekt,
kterým chceme jako farnost podpořit manželské a rodinné vztahy.
Více o projektu na webu: farnostpozorice.cz/jedeme‑v-tom‑spolu‑main
Chci moc poděkovat všem, kteří obětavě bojují s covidem na různých frontách,
a přesto: nejen, že neztrácejí, ale i dodávají radost a naději tam, kde se usadily obavy a smutek.
P. Pavel Lacina, farář

Opravy budov ve farnosti

Právě dokončujeme v kostele poslední etapu výmalby interiéru. Ta v sobě
už od ledna zahrnovala také zednické a elektroinstalační práce v zadní časti (pod
kůrem), dále elektrikářské práce v sakristii, dokoupení svítidel (bodovky, nástěnky)
a opravu soklů (u oltáře a podél stěn). Zednické práce prováděla firma Rekonstruktiva,
ostatní činnosti pak brigádně obětaví farníci pod vedením Ivoše Sukovatého, Pavla
a Dáši Křížových a Pavla Rataje. Ti zde strávili mnoho pracovních hodin! Nemalou
námahu zabralo i průběžné uklízení „pod taktovkou“ Ludmily Šmerdové. Po zednických
přípravách a dostatečném zaschnutí omítek následovala firmou Rouzek samotná
výmalba těchto částí: pod celým kůrem,
obě schodiště na kůr, sokly v presbytáři, sakristie a tzv. stará zpovědnice – velká boční
místnost, která slouží jako úklidový prostor.
Tím pádem se od ledna až doteď v kostele
pořád prášilo, stěhovalo, přenášelo, vytíralo
a zase prášilo, ale také esteticky i prakticky
dolaďovalo. Pěknou práci činí také repas
svítidel pod obrazy křížové cesty, za což
vděčíme rodině Svobodových ze Sivic. No,
konec slov, přijďte se podívat, stojí to za to!
Generální rekonstrukce střechy fary
nás čeká v nejbližší době. Právě připravujeme projektovou dokumentaci, která
potvrzuje, že tato akce – vzhledem k neutěšenému stavu střešních trámů – vyžaduje
po vymalovaném kostele naši pozornost
číslo jedna.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2021	
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Velikonoce 2021 v pozořické farnosti
ZELENÝ ČTVRTEK (1. 4. 2021):
17:00 hod.
Mše sv. na památku Večeře Páně
PŘENOS ON-LINE, ÚČAST NA MÍSTENKY
po skončení:
SPOLEČNÁ VEČEŘE V RODINÁCH
možnost soukromé modlitby v Getsemanské zahradě
do 20:30 hod.
18:30 hod.
Mše sv. v Holubicích (1. skupina)

VELKÝ PÁTEK (2. 4. 2021):
8:00–20:30 hod.
OTEVŘENÝ KOSTEL
8:00	společná modlitba ranních chval a četby
(denní modlitba církve - DMC)
9:00–15:00 hod.
možnost Křížové cesty na Poustce
12:00 	společná modlitba Anděl Páně, modlitba
uprostřed dne (DMC)
a modlitba bolestného růžence
14:00 hod. Křížová cesta v kostele
15:00 hod.
Velkopáteční obřady
PŘENOS ON-LINE, ÚČAST NA MÍSTENKY
po skončení:	zahájení novény k Božímu milosrdenství,
modlitba Korunky
17:30 hod.
Velkop. obř. v Holubicích (2. skupina)
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Velikonoce 2021 v pozořické farnosti
BÍLÁ SOBOTA (3. 4. 2021):
8:00–20:30 hod.
OTEVŘENÝ KOSTEL
8:00 společná modl. ranních chval
		 a četby (DMC)
12:00 	společná modlitba Anděl Páně, modlitba
uprostřed dne (DMC) a Korunka k Božímu
milosr. (2. den novény)
18:00 	společná modlitba Anděl Páně a modlitba
večerních chval (DMC)

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (4. 4.):
5:30 hod.
Velikonoční vigilie
PŘENOS ON-LINE, ÚČAST NA MÍSTENKY
9:15 hod. mše sv. s žehnáním pokrmů
PŘENOS ON-LINE, ÚČAST NA MÍSTENKY
10:45 hod.
15:00–18:00
18:00 hod.

mše sv. s žehn. pokrmů (NA MÍSTENKY)
průběžné podávání sv. přijímání
mše sv. s žehn. pokrmů (NA MÍSTENKY)

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (5. 4. 2021):
7:30 hod.
8:30 hod.

mše svatá (NA MÍSTENKY)
mše sv. v Holubicích (3. skupina)!
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PŘEHLED AKCÍ
Z důvodu aktuální situace a s tím spojenými opatřeními a nařízeními jsou veškeré
plánované akce nejisté. Je nutné sledovat webové stránky obce, spolků, vývěsky
nebo mobilní rozhlas. V případě nutnosti budou akce posunuty, zrušeny apod.
Březen		 Velikonoční setkání ZRUŠENO
27. 3. Hodina Země – celosvětová kampaň
27. 3. Ukliďme svět, ukliďme Česko – individuální úklid po obci
Duben

1.–3. 4. Velikonoční hrkání
30. 4. Den Země

Květen začátek května – zahájení Letní tenisové ligy
29. 5. Stezka odvahy s místními strašidly
Červen

18.–20. 6. Oslavy výročí obce – pokud to epidemiologická situace dovolí
druhá pol.	11. ročník nohejbalového turnaje trojic – na víceúčelovém
hřišti Na Pastviskách
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MULTIFOKÁLNÍ SKLA ČESKÉ VÝROBY
NA ČTENÍ, DÁLKU I PRÁCI NA PC

DR. OPTIK Moravia • Masarykovo náměstí 1665/8, Šlapanice
tel.: 773 260 803, email: slapanice@droptik.cz

DrOptikMoraviaSro

dr.optik_moravia www.doctoroptic.cz

Akce platí na vybraná skla české a německé výroby. Akce platí do 30. 4. 2021.
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Zvyšuje COVID ceny nemovitostí?

Autor článku: Petra Řeřuchová

Víte, co nám tato divná doba přináší pozitivního? Umožňuje nám více přemýšlet,
povídat si a setkávat se v omezené míře. Při jednom takovém setkání s mojí kamarádkou, Monikou Sedlákovou, vznikl tento rozhovor.
Co COVID a nemovitosti?
Musím se přiznat, že po počátečních rozpacích na jaře 2020 nastalo velké překvapení
na trhu s nemovitostmi. V celé republice se zvýšila poptávka po nemovitostech,
která zvedla ceny.
To je tedy dobrá zpráva?
Jak se to vezme. Samozřejmě pro prodávající je to skvělá zpráva. Ale pro kupující
to bylo velké rozčarování. Vzpomínám si, když jsem na jaře roku 2020 začala s prodejem novostaveb rodinných domů ve Slavkově, zájemci mi psali na facebook, že
si počkají až ceny spadnou dolů. Opak se ukázal pravdou. Nejenom, že cena těchto
domů neklesla, naopak vzrostla během jednoho roku o milion korun. Je pravda, že
takový vývoj cen nikdo z nás skutečně neočekával.
Proč si myslíš, že k tomu došlo?
Já vidím pět konkrétních důvodů, které tuto situaci vyvolaly.
Hlavní důvodem je obecně dlouhodobější nedostatek nemovitostí, což v lokalitě
Brno a Brno‑venkov platí dvojnásob. Nemovitostí k prodeji je momentálně v nabídce zoufale málo. Naopak poptávka po nemovitostech několikanásobně převyšuje
nabídku na trhu.
Dalším důvodem jsou stále nízké úrokové sazby hypoték, které v poslední době
ještě klesaly. V současnosti se úrokové sazby pohybují kolem 2 %, což podporuje
zájem o vlastní bydlení.
V době pandemie, a tím vyvolané nejistoty, se koupě nemovitostí stala jednou
z jistot, jak bezpečně uložit peníze.
Od března 2020 kupující nemusí platit 4 % daň z kupní ceny nemovitosti. Díky tomuto impulzu mohou kupující ušetřit i stovky tisíc korun.
Ze strany ČNB došlo k rozvolnění pravidel pro poskytování hypoték, což pravděpodobně nemusí trvat dlouho.
Prožilas něco zajímavého při prodeji nemovitosti?
Před pár týdny jsem zažila něco hodně neobvyklého, když jsem doprovázela své
klienty na prohlídce domu, který si chtěli koupit. Jednalo se o drahou nemovitost
v hodnotě téměř 10 milionů. Při prohlídce jsme ale zažili šok. Dům byl plný exotických
zvířat. Makléř nám sdělil, že pokoje jsou zamčené a nahlédnout do nich mohou jen
odvážlivci. Když jsem do pokoje nakoukla, nestačila jsem se divit. PUMA, obyvatelka
pokoje, v mžiku přistála velkým skokem u dveří. Nechtěla se totiž se mnou dělit
o večeři!
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Čím bys pro mne mohla být užitečná?
Jak víš Petro, v okolí Mokré, Horákova i Hostěnic jsme společně nacenily a následně
prodaly řadu nemovitostí. Také jsme pro spoustu lidí zajistily odhad pro dědické
a rozvodové řízení. Pro majitele nemovitostí mám novou službu - Tržní posouzení
nemovitosti ZDARMA. Využívám všechny moderní nástroje prodeje, zajištuji kompletní právní servis a hypotéky. Na realitním trhu se pohybuji 19 let, žiji v Hostěnicích
a mojí předností je, že tuto lokalitu velmi dobře znám.
Co bys poradila těm, kteří uvažují o prodeji nemovitosti?
Aby se nebáli prodávat nemovitosti nyní, pokud proto mají důvod.
Na ty, kteří chtějí kupovat nemovitost, se zaměřím v příštím vydání zpravodaje.

Pokud chcete poradit, ráda vám věnuji svůj čas. Až to situace umožní, můžeme se
potkat u kávy a popovídat si o tom.
Mgr. Monika Sedláková
Tel.: 777 148 332
www.monikasedlakova.cz
www.odhadzdarma.online
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